Febrer-març 2017

CINEMA LLIURE A LES
BIBLIOTEQUES

L’experiència del millor cinema independent que es
projecta a l’estiu a la platja de Barcelona s’ofereix ara a
les biblioteques. És una proposta que dóna l’oportunitat
al públic de veure documentals de qualitat, de franc i
amb la presència dels seus directors.
Abans de cada documental es projectarà un curt del
festival Bibliocurts.

Dimecres 1 de febrer de 2017, 19 h

El ruiseñor y la noche - Chavela Vargas canta a Lorca
La cantant nonagenària, emblema de la cançó llatinoamericana, va complir,
en el seu últim any de vida, el seu darrer desig: retre homenatge al poeta
de Granada, i, finalment, reunir-se amb el seu amic més enllà de la mort.
B. Guinardó - Mercè Rodoreda (Camèlies, 76-80)

Dimecres 8 de febrer de 2017, 18.30 h

Pauls Planet
Un documental que parla de la gira que ha fet un cantautor folk en
bicicleta per tot Catalunya (55 concerts en 60 dies i 2.080 km).
B. El Clot - Josep Benet (pl. de les Glòries Catalanes, 37-38)

Dijous 16 de febrer de 2017, 19 h

Un altre escenari
Documental sobre les vides d’un grup d’homes del Centre Penitenciari
de Quatre Camins a través de les sessions de teatre que hi fan.
B. Xavier Benguerel (av. del Bogatell, 17)

Dimarts 21 de febrer de 2017, 19 h

Venid a las cloacas: la historia de la Banda Trapera del Río
Un homenatge celebrat a Madrid ens permet descobrir un dels grups
més salvatges del rock espanyol.
B. Vapor Vell (ptge. Vapor Vell, s⁄n)

Dijous 23 de febrer de 2017, 18.30 h

Morir de día
Documental que narra la història de la societat espanyola des de la Transi
ció fins als nostres dies a través d’una de les seves cares ocultes: l’heroïna.
B. Barceloneta - La Fraternitat (Comte de Santa Clara, 8-10)

Dilluns 6 de març de 2017, 19 h

Pere Calders, tocant de peus al cel
Un documental que fa un retrat íntim de l’escriptor, de la seva vida i de
la seva obra a partir de materials del seu arxiu personal i de l’arxiu
de televisió i premsa.
B. Sant Gervasi - Joan Maragall (Sant Gervasi de Cassoles, 85)

Dilluns 13 de març de 2017, 19 h

Ahora es cuando
El film narra la història d’un xilè que viu a Barcelona amb la seva família
i que ha treballat de tot sense aconseguir mai l’estabilitat laboral.
Sense feina i hipotecat, està a punt de ser desnonat.
B. Poble-sec - Francesc Boix (Blai, 34)

Dilluns 20 de març de 2017, 19 h

Your Lost Memories
Your Lost Memories és un projecte web que té com a objectiu localitzar
els propietaris de pel·lícules de 8 mm trobades a mercats de segona mà
d’arreu del món.
B. Sant Gervasi - Joan Maragall (Sant Gervasi de Cassoles, 85)

Dilluns 27 de març de 2017, 18.30 h

Hoy el día se repite diferente
Documental que narra el dia a dia dels últims sis mesos de la vida d’en Toni.
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B. Camp de l’Arpa - Caterina Albert (Indústria, 295)

